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  .اإلجارة بابفيها خالف بني أهل العلم يف عاد واملسألة هذه  ،ا من الدنياضً وَ عنها عِ  أخذاآلخرة فال جيوز أن ت
الدار  وهو كذلك ألن  ،))وإن الدار اآلخرة لهي الحيوان  (( :ن فوائد هذه اآلية كمال حياة اآلخرة لقولهومِ 

  .ا شرم لى اخلري وإع امإمة اآلخرة دائِ 
  .))لو كانوا يعلمون  (( :اآلية احلث على العلم لقوله فوائدوِمن 

 ن أفضَ ن العلم بل مِ مِ  ومنها أن ا ن أعظم موهذا التفريق مِ  ،فريق بني األمور النافعة واألمور الضارةل العلوم الت
افعة والضارة ومعرفة الفرق إذا أويت معرفة الفرق بني األمور الن ،اا كثريً خريً  قيقة أوِيتَ يف احله اإلنسان يَ وتِ إذا أُ  يكون

 ابً ون كتفُ ل ن ذلك فصاروا يؤَ ا مِ لم شيئً ع بعض أهل العوقد صنَ  ،اا كثريً خريً  بني األمور املتشاة يف العلم فهو ينالُ 
الة عَ الفرق بني اجلَ  ،الفرق بني األذان واإلقامة ،ض والنفل يذكرون الفرق بني الفرْ مثًال  قاسيمها الفروق والتامسُ 
" وهنا قال  ،الفرق بني كذا وكذا ويذكرون الفروق وهذه مفيدة لطالب العلم ،ةي ة والوصِ ي الفرق بني العطِ  ،رةاإلجاو 

  ."الفرق بني الدنيا واآلخرة ما آثروا احلياة الدنيا على اآلخرة  )) لو كانوا يعلمون(( 
  ......... :الطالب
 الشيخ ،وما أشبه ذلك قاسيمه فالن يف الفروق والتاف ذكرَ يف اإلنص ينقل ادائمً لكنه  ... فاتمؤل  فيه :الشيخ

  مفيدة يف هذا الباب  امن إلكن ما استوعب يف هذا املوضوع  رية عبد الرمحن له رسالة صغِ 
  كتاب القرايف  :الطالب
  تهما رأيْ  أي نعم ؟القرايف :الشيخ

  ؟رسالة الشيخ :الطالب
  أو .. ي كبرية، القواعد والتقاِسيمصغرية ما ه امسها القواعد الشيخرسالة  :الشيخ

  ...احلروف والقواعد.. :الطالب
يَن فـََلما َنجَ فَِإَذا رَِكُبوا ِفي اْلُفْلِك َدَعُوا اللَه ُمْخِلصِ (( :أي نعم قال :الشيخ ِإَذا ُهْم يَن َلُه الد اُهْم ِإَلى اْلبَـر

  )وما هذه احلياة الدنيا( أمس ...، اقش فيهنَ كنا نُـ ا  ألنن ؟ال أو سإىل آخره هذا مبتدأ درس أمْ  )) ُيْشرُِكونَ 
  : وما الطالب
  يوم األحد ... )) وما هذه الحياة الدنياال ((  ال :الشيخ

جل ألال أعمل  نا: أمثًال  العارفني يقولون نفسهمون أم سَ الذين يُ اآلخرة ترى  َقْصدو الدنيا  بالنسبة لقصد :الطالب
  .عبيد سمون هذه عبادةوي ن النارا مِ اجلنة وال خوفً 

أن  انن فوائد هذه اآلية بيَ إىل آخره مِ ))  فَِإَذا رَِكُبوا ِفي اْلُفْلك َدَعْوا الله ُمْخِلِصيَن َلُه الدين((  :الشيخ
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  .ون يف حال الشدةصُ لِ خيُ  - فيما سبق- املشركني 
لكن  ها يف هذه احلالوْ عَ ها لدَ عتقدون نفعَ لو كانوا ي ،ال تنفعهم مهآهلتَ ا بأن نً مْ ن فوائدها اعرتاف املشركني ضِ ومِ 

  .همعُ تنفَ  ماا هم يعرفو 
 أو ال؟؛ ن هذه األمةك مِ رَ ن أشْ ن إشراك مَ مِ  نالسابقني أهوَ  اكَ إشرَ  ومن فوائدها أن  ما ن هذه األمة املشركني مِ  ألن

ا يا ون علي عُ يدْ  الرافضة ون مثًال قولي ،ا مع اهللاوهم أندادً ذُ ن اختَ هم والعياذ باهللا ومَ ون أوليائَ اهللا يدعُ  يدعونبهم 
  ! يا علي!علي

  ارفع احملنةيقولون: يا أبا عبد اهللا  .. : عندالطالب
ه فجاءَ باحليل، ه ع صوتَ يرفَ  !علييا  !علييا  :عند املقام ويرفع صوته و منهم يدعُ ومسعت رجًال  ،أي نعم :الشيخ
 (( :واهللا يقول يف القرآن علي يا  :ا أنا أقولج فقال إمن الكعبة اخرُ حتت  كُ رِ شْ تُ  :ه وقالرَ زجَ ة فبَ رجال احلسْ  أحدُ 

فهذا ال  ،نعم ،املنافقني يلُ بِ ا وهي سَ وَ خذُ يت  هم ن التقية الليي اهللا وهذا مِ ه ينادِ يعين أن  ))يم العظِ  ي وهو العلِ 
أو اللهم أو ما  يا رب  :ريد اهللا لقاله لو كان يُ ن ا ألريد علي يريد اهللا إمنا يُ  ماه أن  -فيما يظهر يل واهللا أعلم-شك 

ن أشرك يف مَ  ركَ شِ  واحلاصل أن  ،عى هذه الدعوةالكالم اد ..ل والتوحيد دْ ك العَ رَ ع يف شَ ا وقَ م ن لَ لك ،أشبه ذلك
  .كني فيما سبقِر ن شرك املشْ م مِ هذه األمة أعظَ 

ه ا اهللا وحدَ وُ عَ م الفطرة حىت دَ هُ تْـ هؤالء غلبَ  بدليل أن  يّ غريزِ  ي رِ طْ فِ  مرٌ إىل اهللا عز وجل أ اللجوءَ  ن فوائد اآلية أن ومِ 
  .خملصني له الدين

أن الدعاء  وال شك  ،عاءأي الد  ))ين له الدين صِ ا اهللا مخلِ وُ دعَ  (( :ن الدين لقولهمِ  الدعاءَ  ن فوائد اآلية أن ومِ 
اف بالكمال هللا عز وجل أليس كذلك؟ فيه غاية الذل واالعرتاف عرتَِ فيه غاية الذل واال ألن  ؛بادةن الدين والعِ مِ 

اهللا   أن  ر إىل اهللا عز وجل ومعناهقِ تَ فْ اها أنك مُ يا رب معنَ  :أنت عندما تقول ،بالكمال هللا عز وجل وهذه العبادة
 ؟ الكامل وال  على   صلى اهللا عليه وسلمالنيبع الصحابة رضي اهللا عنهم وهلذا بايَ  ،اهللا كامل أي نعم ومعناها أن
 إنهبينما  ،اه يا فالن إي ِين ناولْ  :ه وال يقولل ويأخذُ زِ ه فينْ ن بعريِ ه مِ سوطُ  طُ قُ ا فكان الرجل يسْ وا الناس شيئً أال يسألُ 

 ن يومَ هؤالء يأتو  ،إليه تاجٍ ال وهو غري حمُ َـ ال املؤَ يف سُ  لّ ة الذ ل غايَ ل د اإلنسان يتذَ نا جتِ مع األسف اآلن يف وقتِ 
  .ن العبادةل وهلذا كان مِ ل الدعاء تذَ  فاملهم أن  ،والعياذ باهللا مٍ حلَْ  ةُ عَ زْ هم مُ القيامة وما يف وجوهِ 

 رُ ن الشدة كفَ ا مِ وْ هؤالء املشركني إذا جنَ  ومن فوائد هذه اآلية الكرمية أن لَ (( ة مَ عْ وا بالنـ ا نَ م اهم إلى البر إذا هم ج
  )). يشركون

اللي جيعلون  ،اهرن مشاة املشركني ما هو ظَ هذا فيه مِ  ر فإن طَ ر والبَ شَ لألَ  ام سببً عَ النـ  لُ عَ ن جيْ ه مَ ها سفَ ن فوائدِ ومِ 
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 ون لألشر والبطر هؤالء مُ  امة سببً عْ النـ؛لكفارلشا  عبادة هللا  ة أن يزدادَ اهللا عليه نعمَ  مَ ن أنعَ الواجب على مَ  ألن
نعم وهلذا كان الرسول صلى  ،ارً كْ له شُ  ْزَددْ فإذا أنعم اهللا عليك بالنعمة فا ،ن الشكرمِ  العبادة ألن  ؛سبحانه وتعاىل

ن هذا مِ  لّ ه عليه الصالة والسالم كُ رحلِ  كرِ وْ يب مَ صِ ه ليُ ه حىت إن رأسَ  أَ طَ أْ ا قد طَ فاحتً  مكةل اهللا عليه وسلم ملا دخَ 
 ذَ أجل الت ها سببً طر بل اجعلْ لألشر والبَ  ااهللا عليك سببً  مَ عَ نِ ل عَ م سبحانه وتعاىل فال جتْ عِ نْ لمُ ل لِ ل ر والذُ كْ ا للش هللا  ل

  ة ي يقِ ا حقِ مً عَ نِ  م وتكونَ عَ هذه النـ  سبحانه وتعاىل حىت تزدادَ 
َناُهْم وَ لِيَ  (( :وقوله ا لألمر على أ  ر هذه اآليةس فَ نُـ  ]66[العنكبوت:))َيَتَمتـُعوا َفَسْوَف يـَْعَلُموَن لْ ْكُفُروا ِبَما آتـَيـْ
 عَ ت أن يكفر وال أن يتمَ  ادً اهللا أحَ  رُ يد إذا ال يأمُ دِ هْ األمر هنا للتـ  م ألن ع احملر ت مَ ديد أهل الكفر والت اد منها َ فيستفَ 

  .امً ا حمر متتعً 
ر الكف ؟ة أمرهم ايشت عاقبهؤالء الذين أشركوا صارَ  ة الالم اليت للتعليل يستفاد منها أن ويستفاد منها على قراءَ 

 م هَ  ديد هؤالء الكفار الذي ليس هلم إال  يستفاد منه)) ف مونفسوف يعلَ ((  :هل وهلذا قال بعدَ ائِ ع الز ت والتمَ 
  .ع بالدنيات التمَ 
 طنيا فقع بالدت مَ إال الت  م ليس هلم هَ  الشديد مما كان عليه بعض املسلمني اليوم حيث صارَ  رُ ذَ ها احلَ ن فوائدِ ومِ 
القلوب واحنرافات  القلوب وعللُ  نعم لكن أمراضُ  ،وما أشبه ذلك يهفِ رْ ة والتـ ي اهِ فَ مون عليه الر ل د أكثر ما يتكَ جتِ 

ما فيه فائدة  ؟ضت القلوب ايش الفائدة منهرْ األبدان إذا مُ  يهُ ترفِ  ،هي األصل ان يتكلم عليها مع أ مَ  ل القلوب قَ 
 لَ ه إذا نزَ إال أن اهللا عز وجل هذا  ةِ اعَ القلب بطَ  لكن ترفيهُ  - والعياذ باهللا- ة رَ سْ اد اإلنسان حَ ن اهللا ازدَ ة مِ مَ قْ ت النـ
َمْن َعِمَل َصاِلًحا ِمْن ذََكٍر َأْو أُنَثى َوُهَو ُمْؤِمٌن فـََلُنْحِييَـنُه َحَياًة طَيَبًة  ((شيء  ل كُ ن ولِ دَ ة للبَ دَ الذي فيه فائِ هو 

  ]97[النحل:))نـُهْم َأْجَرُهْم بَِأْحَسِن َما َكانُوا يـَْعَمُلوَن َولََنْجزِيَـ 
أو لم ((  :سواهم فقال ا أحدٌ اهلُ عظيمة ال ينَ  ةٍ مَ ا هؤالء الكفار بنعْ رً ك ذَ مُ  - دأ درس اليوممبت- مث قال اهللا تعاىل 

ويتخطف ((  ... ذلك ألهل العلميف  إن  :يب وقلناا الكالم على إعراب مثل هذا الرتكوسبق لن " وامُ يعلَ  )) يروا
  قرأنا هذه أظن نعم. " ما دوَ  وسبيً قتًال  )) الناس من حولهم

لتوبيخ ام هنا لِ هَ االستفْ  " همبإشراكِ  )) يـُْؤِمُنوَن َوبِِنْعَمِة اللِه َيْكُفُرونَ  - الصنم- َأفَِباْلَباِطلِ ((  :قال تعاىل
يف  او أ الفاء أ ترَ خ وأُ اهلمزة هل هي بعد الفاء  مبعىن أن  )روامل ي(أو وهو يقال فيه كما يقال يف  )أفبالباطل(

 ِالصنم "  :قال املؤلف )أفبالباطل( ،ا والعطف على اجلمل السابقةمكا " إذا قصد املؤلف ويف هذا نظر إال 
 مْ الت نَ لة األصْ لة األشياء الباطِ ن مجُ مِ  ثيل وأن ا يشْ ام وإالنيا أو رئاسة أو ن صنم أو دُ فيه مِ  رَ يْـ ل ما ال خَ ل كُ مَ  فإ
 :لبيد ةُ مَ ها الشاعر كلِ كلمة قالَ   قُ أصدَ  (: عليه الصالة والسالمالنيب ل قال احلق فهو باطِ  شيء سوى ه كل غريِ 
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ون قُ د أي يصَ  )يؤمنون( :وقوله ،مما ذكر املؤلف م الباطل أعَ  :على هذا نقولف ) لُ اطِ بَ   اهللاَ َال ا خَ مَ  ءٍ يْ شَ  ل  كُ َال أَ 
أفبالباطل  ((رون فُ ني لكن بنعمة اهللا يكْ عِ بِ ت مُ  نيقِ د مصَ  نين ئِ مَ طْ ور الباطلة مُ هم يف األمُ دُ ون إليه فهم جتِ ن ئِ ويطمَ 

 )يكفرون( ،اه والرئاسة وغريهن املال واجلَ أي مبا أنعم عليهم مِ  )بنعمة اهللا( :وقوله ،))يؤمنون وبنعمة اهللا يكفرون 
ار ْدرَ إ ي اإلنسان على معصية اهللا معقِ فإذا بَ  ،جوع إىل طاعة اهللاشكر بالر أي شيء؟ إىل حتتاج إىل ألن هذه النعم 

 بنعمة اهللا يكفرون( :وممكن أن نقول بالنسبة للمسلمني ،ارً بذلك كافِ  م عليه صارَ عَ النـ(  دِ عمة املادية اجلسَ الن ة ي
خ على هذا ب وَ ه يُـ ه فإن م بواجباتِ إذا كفر به اإلنسان ومل يقُ وال ال؟ عم علينا  النة فاإلسالم أكَرب ي والنعمة املعنوية القلبِ 

ن م ملاذا مل تفعل كذا وكذا مِ ي ملاذا مل تصُ ك َز طيب ملاذا مل تصلي ملاذا مل تُـ  ،بلى :فسيقولا مسلمً  تَ ألسْ  :يقال
األمن والراحة وما ني و نِ تعاىل علينا باملال والبَ  نعمة اهللا شكرَ  نعمة اهللا باإلسالم واجب كما أن  رُ كْ فشُ  ،الواجبات

َوِإْن تـَتَـَولْوا  (( :اهللا يقول ن ألَ  ؛راإلسالم أخطَ  رُ فْ وكُ  ،ببل الشكر على اإلسالم أوجَ  أشبه ذلك واجٌب،
رَُكْم ثُم َال َيُكونُوا َأْمثَاَلُكمْ  ْلَنا ِبَها قـَْوًما لَْيُسوا ِبَها فَِإْن َيْكُفْر ِبهَ  (( :ويقول )) َيْسَتْبِدْل قـَْوًما َغيـْ ا َهُؤَالِء فـََقْد وَك

رون كُ ال يشْ  ن قومٍ خاء مِ ن والر ه مثل ما ينزع األمْ ون بواجباتِ ال يقومُ  ن قومٍ ع اهللا اإلسالم مِ ن أن ينِز ميكِ  )) ِبَكاِفرِينَ 
  ؟ كثريةواحدة وال  هي )وبنعمة اهللا( :وقوله ،واحد سبيُلهاة و دَ والرخاء النعمة واحِ  نَ هذا األمْ 
  : كثرية.الطالب
شوف  -وا نعمة اهللا د وإن تعُ  (( :الدليل قوله تعاىل ،مّ عُ اف فيَـ ضَ د مُ رَ فْ مُ  ؟قال نعمة اهللاأنه طيب وليش  :الشيخ

  معروفة إحصاء وال يب َعدّ ما ت ةولو كانت واحد ))صوها حْ ال تُ  - تعدوا نعمة اهللا
  ... :الطالب
 ؟)بنعمة اهللا( :هأين تتعلق قولُ  )) وبنعمة اهللا يكفرون (( :قال ،ما تثـَىن  إالو  باعتبار النوع إالتـَُثىن  ال ما: الشيخ

  . بنعمة اهللا وهذه فائدة معنويةإال  م ال يكفرون بشيءٍ فادة احلصر كأ ِإل  ؛تمَ د فقُ  )يكفرونـ(ب
  ة وهيي ا فائدة لفظِ وفيه أيضً 
  : مراعاة الفواصلالطالب
  اصل وَ الفَ  اةمراعَ  :الشيخ

  التفسير
"  :رس يقول املفَ  )نمِ ( :قوله " به كَ أي أشرَ  )) َوَمْن َأْظَلُم ِممِن افْـتَـَرى َعَلى اللِه َكِذبًا (( :مث قال سبحانه وتعاىل

ا بً رَ شْ ان االستفهام يف موضع النفي أنه يكون مُ وفائدة إتيَ  ،فيهنا مبعىن الن  وعليه فيكون االستفهامُ  " أي ال أحد
 ِين مْ لِ عْ ا فأَ قً صادِ  إن كنتَ  :ي كأنه يقالدّ حَ معىن الت  ع النفي هذه فائدتُ تفهام يف موضِ فاالسْ  ،ما أظلَ أحدً  أن ه ه أن
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{ما خيالف م أظلَ  أي ال أحدَ  )) ن افترى على اهللا كذبام م مِ ن أظلَ ومَ  (( :قالو  ، التحديا معَىن شربً مُ  يكونُ 
"  :ا قال املؤلفبً ق على اهللا كذِ ن افرتى اختلَ ال أحد أظلم ممَ : قوله )لى اهللا كذباممن افرتى ع( }إذا شئتم ..ترى 

ا كيف فقد افرتى على اهللا كذبً  اهللاك بن أشرَ التمثيل مَ  ؟ريد ايشا تفسري قاصر إال أن يُ وهذا أيضً " به  ن أشركَ بأَ 
ى على اهللا كذبا مه فقد افرتَ ر م كذا وهو مل حيَ اهللا حر  ن : إن قالمَ  ،بر وهو كاذِ ا آخَ مع اهللا إهلً  أن  مَ ه زعَ ألن  ؟ذلك

 اهللا ليس له يدٌ  ن : إن قالنعم مَ  ،ابً اهللا كذِ  ى علىرَ اهللا أراد بكالمه كذا دون كذا فقد افتَـ  ن : إن قالمَ  ؟فهمتم
الفرتاء على اهللا  وا ،ابً ه ذلك فقد افرتى على اهللا كذِ ا حقيقة وما أشبَ حقيقة وليس له رضً  حقيقة وليس له وجهٌ 

ه اهللا ورسوله لْ ا مل يقُ ن قال عن اهللا أو عن أفعاله أو عن أحكامه شيئً مَ  ى فكل صَ اد ال حتُ اع كثرية وأفرَ ا له أنوَ كذبً 
هذه الصيغة يف مسألة مثل يشكل علينا أنه يف بضع األحيان تأيت  )من أظلم: (وقوله ،اعلى اهللا كذبً  َرتٍ فْ فإنه مُ 

افْـتَـَرى َعَلى اللِه َكِذبًا  َوَمْن َأْظَلُم ِممنِ  (( ن أظلم وقد مجعهما اهللا سبحانه وتعاىل يف آيةمَ  غري هذه يقال فيها
ومن  (عدة مسائل  ]93[األنعام:)) ِزُل ِمْثَل َما َأنَزَل اللهُ َأْو قَاَل ُأوِحَي ِإَلي َوَلْم يُوَح ِإلَْيِه َشْيٌء َوَمْن قَاَل َسأُن

ماذا نقول وحنن  ))ومن أظلم ممن منع مساجد اهللا أن يذكر فيها اسمه  (( )ي خلق كخلقِ أظلم ممن ذهب ي
   ؟فكيف جنمع بني هذه النصوصن أظلم أي ال أحد أظلم فسرنا مَ 
  .... :الطالب
كون  االفرتاء افرتاء الكذب ي يعين مثًال  املعني ا أن نقول ال أحد أظلم يف هذا املعَىن يعين إم  ؟زين واضح :الشيخ

ون ع املساجد ويكع يكون منْ ن منع مساجد اهللا املنْ مَ  ,ن افرتى على اهللامَ  ؟هما أظلمه أي على اهللا ويكون على غريِ 
ل كل شيء وهكذا جنعَ  ،د اهللااجِ مسَ  ؟اعً ها أعظم منْـ  أي ما تدخله مثًال أنه بيتك منع األسواق ويكون منع البيت 

م من م من هذا وال أظلَ أحد أظلَ  معىن ة يعيني مِ لَ ك يف األظْ رَ اجلميع اشتَـ  ن : إأو نقول ،ا مبا يقتضيه السياقص خمتَ 
ن مَ ف ،ةي مِ األظلَ  ايش؟ يف املعىن أا كلها اشرتكت يف صاره و إىل آخرِ  ن هذاوال أظلم مِ  ن هذاهذا وال أظلم مِ 

فقد  -وهو ليس من أمسائه- ن أمساء اهللا كذا مِ  إن  :ن قالومَ  ناا فقد افرتى على اهللا كذبً مع اهللا شريكً  ن : إقال
 عزب على اهللا ة الفاعلة وهذا كذِ ل ه العِ ن ون اهللا األب والفالسفة يقولون إم سَ يُ  النصارى ،افرتى على اهللا كذبا

هذا  :ب على اهللا يف أحكامه مثل الذي يقولالكذِ  ،هتُ ه وقد سبق أمثلَ وكذلك الكذب على اهللا يف صفاتِ  جل،و 
وسبق  ،ن هذامِ  مُ أظلَ  ه ال أحدَ  أن نعم فاهللا تعاىل بني  ،حرام وليس حبرام وما أشبه ذلكأو وليس حبالل حالل 

  ن أحد وجهنيمع بينهما مِ أنه جيُ  )ن أظلممَ ( ها يفاجلمع بني هذه اآلية ومثلِ 
ا فهو رً الثابت إن كان خبَـ  و الشيءُ احلق ه )ب باحلقذ كَ ( )) َأْو َكذَب بِاْلَحق َلما َجاَءهُ  (( :قال اهللا تعاىل

 لَ ( )ملا جاءه( :وقوله ،ا فهو العدلق وإن كان أحكامً دْ الص مبعىن (حني)ام (  َحني جاء وقوله ،به بَ ه كذ: ) ملا
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 فاهللا سبحانه وتعاىل ))رسوال  وما كنا معذبين حتى نبعثَ  (( :اهللا يقول به فإن  مُ لزَ ه إليه ال يُ ألنه قبل جميئِ  )جاءه
  .له عِ الشْر  وغِ ا حىت تقوم عليه احلجة ببلُ أحدً  بُ عاقِ ه ال يُ ه وعدلِ برمحتِ 
أي فيها "  :قول املؤلف م "و منهُ أي فيها ذلك وه ))للكافرين  - ىمأوً - ى م مثوً ن هَ أليس في ج (( :وقوله
الغالب  يٍ نفْ  اةِ االستفهام على أدَ  ه إذا دخلت مهزةُ والغالب أن  ،يررِ قْ املراد باالستفهام هنا التـ  إىل أن  إشارةً  " ذلك

 أليس اهللا  (( ))أليس اهللا بكاف عبده  (( ))لك صدرك  حْ ألم نشرَ  (( :ة هذا كثرية مثلوأمثلَ  ،ا للتقريرأ
 على أن  ل هذا يدُ  فكل  ،ه ذلكوأشبَ  ))الموتى  يَ يِ حْ على أن يُ  رٍ أليس ذلك بقادِ  (( ))م الحاكمين بأحكَ 
أي فيها "  :ى وهلذا قال املؤلفم مثوً يف جهن  :املعىن ))أليس في جهنم مثوى  (( :قوله هنا ،يررِ قْ تـ ة هنا للاهلمزَ 

 ،ن الكافرينأي مِ  " منهم"  -ا جاءهم ب باحلق لَ ا وكذ ن افرتى على اهللا كذبً مَ -أي  " وهو"  " ذلك وهو منهم
ه حمل على أن و ي إليه وِ ئْ إقامة يَـ  لّ املأوى الذي هو حمَ  ى لكنوَ ى هو املأْ وَ املثْـ  ))أليس في جهنم مثوى  ((: وقوله
 إذ أن  ارمَ اإلضْ ع ار يف موضِ هَ هو يف احلقيقة إظْ  )للكافرين( :وقوله ،دائمة ةً ام فيه إقامَ وى يف كذا أي أقَ ه فثَ تِ إقامَ 

يف موضع  نا أن اإلظهارَ وذكرْ  ،إلضماريف موضع ا رَ هَ ه أظْ ى هلم لكن نم مثوً أليس يف جه :ى السياق أن يقالمقتضَ 
  فوائد ستفاد منه ثالثاإلضمار يُ 

  : أوال التوكيدالطالب
  : يا سالم! هذام امكن ضمري الفصلالشيخ

  ...: تعميم احلكم الطالب
  ، طيب هذا واحدهه ولغريِ ا ليكون عام  تعميم احلكم حبيثُ  :ًال أو  نعم صح، :الشيخ

  .... :الطالب
جيل سْ ستفاد الت يُ ف رر يف املثال الذي معنا كافِ  كافِ ه مثًال ة يعين أن فَ ليه ذه الص ع احلكم أن نعم صحيح  :الشيخ

  :الفائدة الثالثة ،فصْ ذه الوَ  فٌ صِ ه مت ع الضمري بأن على هذا أي على موضِ 
  : التعليلالطالب
أليس يف  :لو قال مهرِ فْ كُ لِ : قديرالت )أليس يف جهنم مثوى للكافرين(ا ق تَـ التعليل إذا كان مشْ  إفادةأي نعم  :الشيخ

ع ا: احلكم على َمْرجِ وثانيً  ،يممِ عْ اللة التـ د :أوال نا هذه الفوائد الثالث فتكون الفوائد إًذا:دْ ى له ما استفَ جهنم مثوً 
   اق تَـ لة وهذا إذا كان مشْ العلة أو اإلشارة إىل العِ  ةُ إفادَ  :والثالث ،ضيه هذا الوصفالضمري مبا يقتَ 

الذين " (ري إلينا املسِ  قَ رُ أي طُ ))  لَنَـْهِديـَنـُهْم ُسبـَُلَنا(( نا ق يف حَ  )) َوالِذيَن َجاَهُدوا ِفيَنا (( :ل تعاىلمث قا 
بثالثة مؤكدات وهي القسم والالم  دٌ مؤك  - كما ترون-  واخلربُ  ،هخربُ  )لنهدينهم سبلنا(ومجلة  ،مبتدأ )اجاهدوا فين
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بذل اجلهد  ادهَ يف الوصول إىل الغاية هذا هو اجلِ  دَ هْ وا اجلُ لُ جاهدوا أي بذَ  )وا فيناوالذين جاهد( ،ونون التوكيد
ب له سبحانه ين اهللا وما جيِ أي يف دِ  " يف حقنا"  :قال املؤلف) فينا(وقوله  ،اى جهادً سم يُ  للوصول إىل الغاية

م النفس عما حيرُ  ف كَ   ر ومنههي عن املنكَ ر باملعروف والنن بيان شريعة اهللا سبحانه وتعاىل ومنه األمومِ  ،وتعاىل
ل ن بذَ مَ  اهللا فاآلية عامة كل  الكفار إلعالء كلمةِ  ا قتالُ أيضً  ، ومنههذا من اجلهاد يف اهللا ب كل ها مبا جيِ وإلزامُ 

 ذامرين وهلألة ليق فهنا شاملداية توفِ لة وهِ َال اية دَ هدَ  )لنهدينهم سبلنا(ل  قبل اآلجِ ه عاجًال اجلهاد يف اهللا فإن جزاءَ 
وإذا  ،ها إىل املفعول الثايناهلداية بنفسِ  ىد فعَ  )سبلنا( :بل قال )لنهدينهم إىل( :ومل يقل )لنهدينهم سبلنا( :قال

اهدنا الصراط  (( :قوله تعاىل يف سورة الفاحتة ومنه ،لة والتوفيقَال ل الد لثاين مشَ ا املفعول إىل بنفسهاتعدت اهلداية 
 إليهفاهلداية  ،يهمل اهلداية إليه واهلداية فِ شْ يَ لِ  ؛اهدنا الصراط :نا إىل الصراط بل قالاهدِ  :يقلمل  ))المستقيم 

 )لنهدينهم سبلنا( راط، فإًذاهذا الص  ارِ لعمل يف إطَ ك لِ قَ فـ وَ داية فيه أن يُـ واهل ،ك على هذالّ يدُ  هاللة إليه أند ال
ذه  دٌ ك ن اهللا عز وجل مَؤ مِ  وهذا وعدٌ  ،م وهداية التوفيق واإلرشادلْ العِ لة و َال هداية الد  :هداية األمرين ؟ل ايشيشمَ 
ه علمِ  امِ مَ تَ امليعاد لِ  فُ لِ وعال وهو ال خيُْ  ل جَ  ب ن الر ه مِ ن ذا الوعد ألن ؤمِ إذا كان اإلنسان يُ  دات الثالث،املؤكِ 
لم العِ  ؟هذه الثالثة ما هي ند مِ واحِ  فِ ل د يكون بتخَ عِ وْ مَ ـخالف الة وإِ رَ دْ ق وقُ دْ م وصِ لْ ا عِ ه أيضً قِ دْ ه وصِ تِ وقدرَ 

 وهو يظَ  ك بشيءٍ دَ  جاهل وعَ والصدق والقدرة ما أحد خيلفك املوعد إال هصلحيأنه  ن  أو  ،هومل يكن على ظن
ا اهللا عز وجل فقد أم  ،زم األسباب لكن عجِ وق ويعلَ دُ أو إنسان عاجز هو صَ  ،كبَ ك فكذَ كاذب وعدَ   إنسانٌ 

 ن مَ  :أقول ،امليعاد فُ لِ ه ال خيُ ه وصدقِ ه وعلمِ قدرتِ  تمامِ ز فلِ جْ والعَ  بُ والكذِ  لُ اجلهْ  ه كل هذه الثالثانتفى يف حق
 ذا صد صَ واحلمد هللا حنن نُ - ق به قُ د -  ه يف حَ هدَ ل جُ ه ال بد أن يبذُ فإن ما جاء  اقُ دَ صْ د وهذا هو مِ اهِ اهللا جيَُ  ق

ه يدُ ل به ويزِ ه الذي كان يعمَ علمَ  تُ ب ثَ ا يُـ لمً يده عِ اهللا تعاىل يزِ  ه فإن مِ بعلْ  لمِ اإلنسان إذا عَ  ن ن أيف اآلثار الكثرية مِ 
إن  ف يقول: تعالل يهتِ  ارحتََ ل فإن أجاب وإال مَ ف بالعَ م يهتِ لْ العِ  :وقيل ،لمَ وا العلم بالعَ دُ قي  :ا وهلذا قيلعلمً 

ل العلم ب ارحتََ وإن مل جيُِ  ،زيادة) هذي اللنهدينهم سبلنا( :اهللا يقول ،اأيضً  دَ ي وزاه بقِ اإلنسان بعلمِ  لَ مِ وعَ  أجابَ 
ه بالعلم عملَ  ه فإن ل بعلمِ ار يعمَ ا الواقع فإن اإلنسان إذا صَ أم  ،الشرعبه املعلوم دُ ي ه الواقع ويؤَ دُ يؤي  قّ وهذا حَ 

أنت تعلم كيف كان رسول اهللا  ،له ةٌ لم دراسَ بالعِ  لُ مَ العَ  نعم إًذا ؟ النعم وال  ؟له يف احلقيقة أليس كذلك ةٌ دراسَ 
ا ثانيً  ،اسةرَ التطبيق دِ  ما تنساه ألن  ؟اه وال ما تنساهسَ ق ذلك يف كل صلواتك تنْ ب طَ ي وتُ ل صَ يُ صلى اهللا عليه وسلم 

ه يدُ اهللا تعاىل يزِ  ن ن اهتدى فإفكل مَ  ))ويزيد اهللا الذين اهتدوا هدى  (( :ن الناحية الشرعية يقول اهللا تعاىلمِ 
 نعلم أن هذا ال إلة والنسيان و و والغفْ هْ علينا الس  بُ لِ دائما لكن يغْ  هُ ف هذا ونقرأُ ا ويف احلقيقة حنن نعرِ ى وعلمً هدً 

 مِ فعَ  مَ لِ ن عَ كل مَ   حق وأن ه نعممُ لَ  مما ال يعْ ا يف علمه وفضًال ه ثباتً اهللا تعاىل يزيدُ  ل فإن.  



 - 8  -

   ...... :الطالب
  ؟ل عليه الرسول عليه الصالة والسالمما دَ  اوت أنت اآلن هل تعلم كلّ فَ اللة تتَـ اية الد دَ هِ  ايه لكن :يخالش

  : الصالة والصيامالطالب
 ،فهداية الداللة ما هي ثابتة لكل أحد عي ذلك، إًذاتعرف وال أحد يد  ما ؟ينأجبْ  اآلن أسألكال،  :الشيخ

ال الكتاب والسنة كلها خري ما إو  ،وده ذه اهلداية حمدُ اإلنسان أو علمُ  اءُ الداللة يف األصل موجودة لكن اهتد
كل ا لِ لكن هذا املوجود ليس موجودً  ،وجود يف الكتاب والسنةالهتداء إليه إال وهو مَ إىل ا شيء حيتاج الناس هنا

  ؟ اجلمع هذاريمِ يف ضَ  يا عصام ري مجع ما تقولضمِ  (نا) الضمري هنا )سبلنا( :وقوله ،إنسان أي نعم
  تعظيم :الطالب
  ثليثه للتن إ :النصارى يقول ؟تعظيم :الشيخ

  : كَذبواالطالب
   ؟دليل على كذم ؟ أعطناكذبوا  :الشيخ

  )) لقد كفر الذين قالوا إن اهللا ثالث ثالثة( ( :قال تعاىل :الطالب
  عشان يبني ل اآليةكم طيب  ايه  :الشيخ

  )) وما من إله إال إله واحد (( :الطالب
على بطالن  لوأبطل اهللا ودل  ،إن اهللا ثالث ثالثة :وا بقوهلمرُ فَ كَ كذا؟   ))وما من إله إال إله واحد  (( :الشيخ

اآلية  هذه اآليات رة، فإًذامعلوم باحلس والعقل والفطْ  رٌ وهذا أمْ  ))إال إله واحد  ن إلهٍ وما مِ  (( :قوهلم بقوله
 :يقولون النصارى ،شابه القرآن عند قومن متَ ع هي مِ مْ ىل نفسه بصيغة اجلَ إ رَ اف اهللا فيها األمْ اليت أضَ وشبهها 

وهذه الضمائر  ؟نا وما أشبه ذلك كيف تقولون اهللا واحدنا وقلْ علْ فحنن و  :ا يقولأنتم تقولون اهللا واحد واهللا دائمً 
ه ذلك مع نا وما أشبَ وقلْ  نافعلْ  :كم يقولس كم أو قِ هذه للتعظيم كما يقول ملكُ  ن : إجمع فنقولللِ  ؟ألي شيء

 هه ويقولون بقولِ رون بأمرِ ناس يأمتَِ أُ ه واحد لكن له أن.  
والالم  )إنـ(دة بك هذه اجلملة مَؤ  )) َوِإن اللَه َلَمَع اْلُمْحِسِننيَ ((  إلينا ْري ق الس رُ أي طُ  )) لنهدينهم سبلنا((  :قال

  اسم؟ مع هذه حرف وال  )مع( )وإن اهللا ملع احملسنني(
  : حرفالطالب
  )حوار  ( مثل هذي  ؟حرف :الشيخ

  ...هذي هنا  :الطالب
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  صارت مفتوحةوال  ها؟جوازِ  هُ كيف وجْ  :الشيخ
  ...إذا كانت  :الطالب
  ما تقول؟ ي عليكي الظاهر أنه ييب يعَ  .... :الشيخ

  .... :الطالب
  ؟ةوإذا صارت غري مفتوحَ  طيب :الشيخ

  ... :الطالب
  ما تقولون أنتم؟ ..على  يعين وافقته :الشيخ

  : حرفالطالب
  ؟اف إليهمضَ  )احملسنني(واف مضَ  )مع( برِ عْ اآلن كيف تُـ : حرف؟ حرف ايش؟ حرف َجّر؟ طيب الشيخ

  : (مع) منصوبة على املِعيةالطالب
  ؟اش إعراو احملسنني  )مع احملسنني(كيف لكن   منصوبة على املعية ما خيالف :الشيخ

  : جمرورةالطالب
  ؟ايشب: جمرورة الشيخ

  : بـ(مع)الطالب
  ؟افةاإلضَ بِ  ،بـ(مع) :الشيخ

  : نعمالطالب
 اى أ ن يرَ هي يف احلقيقة فيها خالف بني النحويني منهم مَ  ،اء االمساف إال ضَ ه ال يُ ألن  ؛اسمصارت  : إًذاالشيخ

ني قال ابن ر والتسكِ و األكثَ ح وهالفتْ  :وفيها لغتان ،ا حرفن يرى أ نهم مَ ومِ  - وهو الصحيح بال شكّ - اسمٌ 
ا الصحيح أ  )مع( ل أن احلاصِ  " لصِ ت يَـ  ونكُ لس ل رٌ كسْ و  حٌ فتْ    لقِ ونُ  "  يل فيها قلِ  عْ مَ  و(َمع):       "  مالك

ل وقو  ،إليه ضافٌ مُ  )احملسنني(مضاف و )مع(بة وحْ على الص  لّ ا تدُ ة أل ي فِ رْ وبة على الظ ا منصُ وأ م ف اسْ ظرْ 
النيب ن املؤمنني وهلذا قال مِ  ص أخَ  )احملسنني( ألن  ؛ري ناقصهذا تفسِ  " املؤمنني))  مع المحسنين(( "  :املؤلف

سان أن تعبد اهللا كأنك حْ اإلِ  ( :ه مث قالإىل آخرِ  )ن باهللا ومالئكته مِ ؤْ اإليمان أن تُـ  ( :عليه الصالة والسالم
ن ا مِ احرتازً  " اي ا شرعِ حسانً : " إوأقول ،ن وال عكسفهو مؤمِ  -اي هو عادِ  ما-ا ا شرعي ن إحسانً سِ فكل حمُْ  )تراه 

ه رَ ان الشرعي الذي فس سَ ن اإلحْ لكِ  ؟ن الكافر أليس كذلكع حىت مِ اإلحسان العادي يقَ  فإن  يّ اإلحسان العادِ 
 رصْ لن با : "طيب وقوله ،نن املؤمِ مِ  ص هذا أخَ  )اه ك ترَ اهللا كأن  دَ بُ أن تعْ  ( :الرسول عليه الصالة والسالم بقوله
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يل على اهللا عز وجل أن مستحِ  هذا شيءٌ  ألن  ؛ههم يف مكانِ هم بذلك وليس معَ معَ  وهنعم صحيح ن "وْ والعَ 
م ه وقد التزَ و علُ  يَ م نفْ زِ هذا القول يستلْ  وذلك ألن  ،هم ال احملسنني وال غري احملسننيتِ يكون مع الناس يف أمكنَ 

ان ن بالنسبة ملكَ وْ رناه غري مرة ماذا يرَ  املتأخرون كما قر ال إا و ماء منهم أيضً دَ القُ -  ميةاجلهْ ن ل به مِ ن قابذلك مَ 
عليه مذهب  رّ اين هذا ما استقَ بَ ل وال مُ صِ ت ه وال مُ العامل وال حتتَ  ه وال فوقَ جَ العامل وال خارِ  لَ ه ال داخِ ن أن وْ يرَ  ؟اهللا

ه تعاىل بأن  :فقالوا اجلهمية ا قدماءُ باهللا أم  ن هذا النفي احملض والعياذُ وْ يرَ  مإ ف رةشاعِ األهم يف ذلك عَ وتبِ  اجلهمية
وا تُ ابق األدلة عليه وأثبَ ا العلو مع تطَ وُ فَ ن العجائب أن نَـ فمِ السماء،  عال يفليس  يف األرض وليس يف السماء

ه الكتاب والسنة والعقل والفطرة وإمجاع علي ل ه دَ م لنا أن و تقد لُ طيب العُ  ،هارِ ق األدلة على إنكَ ابُ ول مع تطَ احللُ 
ف يف الكتاب ألْ  إن  :قال أهل العلم بعض على هذا حىت إن  ل مبا يدُ  وءٌ لُ الكتاب ممَْ  ؟سلف األمة أليس كذلك

ول وفعل وإقرار قَ  ةعَ نو مت وهٍ اهللا عز وجل على وجُ  و على علُ ن الداللة كذلك مملوءة مِ   والسنةُ  ،اهللا و لُ دليل على عُ 
 وق ذلك واهللاُ فَ  شُ العرْ  ( :وقال ،)ن في السماء مَ  ينُ وني وأنا أمِ نُ أال تأمَ  ( :النيب صلى اهللا عليه وسلمقال 

 عٍ مَ م جمْ غ يف أعظَ ه بالبَال تِ أم  ارِ رَ قْـ د اهللا على إِ هِ شْ ه إىل السماء يُ عِ بُ صْ عليه الصالة والسالم بأَ  وأشارَ  ،)فوق العرش 
 ( :ع يديه إليه يقوله فرفَ ا رب ة اجلمعة دعَ طبَ ودعا يف خُ  ،)اللهم اشهد  ( :قال حنيعرفة  يوم ؟مني مىتلمسلِ ل

قالت يف السماء  ؟) اهللا نَ يْ أَ (  :ل اجلارية قالة فإنه سأَ ي ارِ رَ قْـ ا اإلِ أم  ،ليةعْ فِ  ؟ية وال قوليةة فعلِ ن هذه سُ  )ا نَ ثْـ اللهم أغِ 
 صفة كمال وال  و لُ العُ  :نا نقولا ألن رة أيضً ل على ذلك فهي ظاهِ ا داللة العقْ وأم  ،)نة مِ ؤْ ها مُ ها فإن قْ أعتِ  ( :قال

 بٌ للكمال أو واجِ  ق حِ تَ سْ اهللا سبحانه وتعاىل مُ و ص ة نقْ فَ ول صِ فُ هذا والس  رُ كمال وال أحد ينكِ   ةُ فَ صِ  ؟صفة نقص
  اجلاهل الذي ال  ي ام وز والعَ والعجُ  ِيب ة فسل الص فطر ا الأم  ،صقْ عن النـ  هٌ ز نَـ له الكمال مُ 


